
drinks& dessertsdrinks
& desserts



Sangria

Rosso
Blanco

Specia
ls

sangria 43 
Amelander Sangria 
 Sonnema Sangria 

Huisgemaakt & 

laag in suikers

€6,50 per glas
€20,- per liter

€5,- per glas
€16,- per liter

Ginger 
Lemonade

€2,50



Mojito & Caipirinha

Hugo €6,75
Vlierbloesem met Prosecco, munt & limoen

Voor deze cocktails gebruiken we onze speciale Cachaca 
(Rietsuiker rum) uit Rio de Janeiro €9,00

e

Margarita’s

Corazon de MexiCo
€9,00Tequila gold, Licor 43, ananassap, limoensap  

jalapeño-siroop, gerookte paprika en chili 

classic / strawberry 

€9,00



Lekker alCohoLvrij

nojito €5.75 
alcoholvrije mojito

Alcoholvrije hugo €5.75 
Vlierbloesem met alcoholvrije Prosecco, munt & limoen

heineken 0,0% €3.00
FrAnziskAner 0,0% €5,00

Weissbier 50 cl

radler 0,0% €3,00red CoConut

Piña CoLada

coconut rum, ananas, cream, aardbeien

€9,00

€9,00



bieren corona/desperados bucket
(6 FLESSEN)

€25,00

corona
€5,00

skuumkoppe
€4,50

van mexico tot ameland bier - op tap
EstrElla Damm 33cl - €4.50

skuumkoppe 33cl - €4.50

bier - op fles
DespErados tequila Flavored beer - €5,00

El BoquEron spaans bier met zeewater - €5,50

liEfmans fruitbier “on the rocks” - €4.50

Damm lemon spaanse radler -  €5,50

korenwolf witbier -  €3,75  

franziskanEr Weissbier 50cl-  €5.95

amElanDer amBer, Barnstiën - €5,50
Robijnkleurig bier met een stevige afdronk. 6,5% alcohol



 wit 
 Vina coranto blanco chardonnay   €4,25 / 20,00 
paciFIco sur sauvignon blanc €4,25 / 20,00

rood 
lorce garnachE  €4,25 / 23,00 
rioja el pedal Tempranillo  €5,00 / 25,00 

rosé 
Gascoigne uit de Provence  €4,25 / 20,00

Uit onze ‘By the Glass’ wijndispenser 
waar we topwijn langer op smaak kunnen houden!

Wit
rueda Verdejo €5,50 / 27,50    
Typische verdejo. Sappige aroma’s van bloemen en exotisch fruit. 
zuren zijn prachtig in balans

rias baixas albarino €7,75 / 32,50 
De karakteristieke druif uit Galicie.  
Kraakfrisse hints van wit fruit en peren in combinatie met verkwikkende zuren

Flor de indaLa Vermentino/Viognier €8,00 / 35,00 
goudgele kleur met verfijnde smaak.  
Aroma’s van exotisch fruit en perzik. enizins mineralig

 Rood:
PaCiFiCo sur Pinot noir €7,25 / 30,00
fruitige wijn, zachte smaak boordevol elegant fruit 
 zoals rode kers en bosaardbei

biberius Tempranillo €7,50 / 31,00
intens, elegant en rijp. Rood fruit, vanille tonen en zachte tanines.  
Mooie lange afdronk

LaCabra en Labota Tempranillo €8,00 / 35,00 
Krachtige wijn. Met tonen van zwarte bessen en bramen met rijpe tanines

PRIJZEN PER:
125CC / FLES

wijnen

By the Glass



Nachos coN helado
Warme bloemtortillachips
met kaneelijs, slagroom

en poedersuiker
klein €5,25 / groot €6,95

Appelburrito
Met appel en walnoten gevuld 

bladerdeeg uit de oven 
met vanille-ijs en slagroom

€6,50

desserts 
sherbet €6,75

3 soorten vruchtenijs met vers fruit & slagroom

Chocolade-kahlua mousse €6,50
espresso-croquant roomijs 

Crema Catalana met torta espanola €6,50
Huisgemaakte spaanse crème brûlée met 

spaanse sinaasappel/amandeltaart

kaasseleCtie €11,95
met een glaasje Pedro Ximénez (los glaasje 4,50)

lime pie €6,25
Huisgemaakte limoentaart met
cassis sorbetijs en slagroom

limoenijs met tequila €6,25

kinderijsje €3,95
Vanille-ijs met slagroom en smarties



special coffees 
IrIsh/spanIsh/french coffee €6,95

Jameson / Licor 43 / Grand Marnier

mexican coffee €6,95
Tequila-kahlua & slagroom

amelander koffIe €6,50
nobeltje & slagroom

carajillo €4,95
Espresso met spaanse brandy

Ice coffee €4,75
koffie met vanille-ijs & slagroom 

Proeverij digestIvI
3 spaanse likeurtjes (3,0cl)

met 1 kopje koffie of cappuccino €11,50
met 2 kopjes koffie of cappuccino €13,50



stay the night
en wordt uitgeslapen wakker,

klaar voor e
en uitgebreid,

vers ontbijtbuffet!

Yme Dunenweg 1 - 9161BZ Hollum-Ameland - www.hoteldolores.nl

Luxe kaMers
zonnedouChe
saunatuin


